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Timo Honkela

Samaa suomea? Aikuisen ja lapsen kielen eroista

Kielen oppimista voi pitää pienenä ihmeenä. Sitä on pidetty jopa sellaisena ihmeenä, että kieli-
tieteilijä Noam Chomsky on esittänyt nk. ärsykkeen puutteellisuus (poverty of stimulus) -argu-
mentin, jonka mukaan ihminen ei voi oppia äidinkielensä kielioppia (Chomsky 1957). Tästä on 
tehty esimerkiksi se johtopäätös, että kieliopin täytyy olla synnynnäisesti valmiiksi koodattuna 
lapsen aivoissa (ks. esim. Pinker 1994). Tällä ajattelutavalla on tietyt formaalit perustelut, jotka 
lähtevät mm. siitä ajatuksesta, että lapsi kuulee vain oikeita esimerkkejä äidinkielensä ilmaisuista, 
ei esimerkkejä virheellisistä ilmaisuista. Chomskyn tapaiset formalistit kuitenkin jättävät huo-
miotta monia luonnollisen kielen ja kielen oppimisen puitteiden piirteitä kuten sen, että kielen 
rakenteet eivät ole mielivaltaisen monimutkaisia ja että lapset saavat palautetta käyttämistään 
kielellisistä rakenteista (ks. esim. Heinämaa 1989, Marcus 1993). Tämä palaute voi tulla esimer-
kiksi siinä muodossa, että aikuinen toistaa lapsen tuottaman aikuisen epäkieliopillisena pitämän 
ilmaisun uudelleen omalla tavallaan. Yhteenvetona voi todeta, että on hyvin perusteltua ajatella, 
että kieli suurelta osin opitaan eikä sitä anneta meille valmiina syntyessä (ks. esim. Elman ym. 
1996). Meillä on kuitenkin syntyessä käytössä monenlaisia oppimisen perusmekanismeja ja 
esimerkiksi sellaisia aivorakenteita, jotka vaikuttavat tapaan, jolla kuullut kielelliset ilmaisut 
yhdistetään näköhavaintoihin. 

Kielen rakenne, sisältö ja oppiminen

Aikuiselle on tavanomaista ajatella, että kieli on sääntöihin perustuva järjestelmä, jonka lapsi 
hallitsee huonommin kuin aikuinen ja että lapsen kuuluu oppia ja opetella kielen käyttöä halli-
takseen sitä vaihe vaiheelta yhä aikuismaisemmin. Kieli on kuitenkin myös jatkuvasti muuttuva 
järjestelmä, jossa jokainen yksilö pyrkii ilmaisemaan itselleen tärkeitä asioita niillä keinoilla, joita 
hänellä on käytettävissään. Lapsen kieli voi olla jo varhain rikasta sellaisilla elämänalueilla, jotka 
ovat hänelle tärkeitä ja viimeistään teini-ikäiset lapset hallitsevat paljon sellaista kieltä, joiden 
sisällöt jäävät heidän vanhemmilleen oudoiksi. Siinä, missä aikuiset kielenkäyttäjät – esimerkik-
si kirjailijat ja runoilijat – voivat rikkoa kielen sääntöjä tietoisesti taiteellisten tarkoitusperien 
vuoksi, pienet lapset ovat usein luovia kielenkäyttäjiä, koska eivät vielä ole sisäistäneet kaikkia 
niitä sääntöjä, jotka aikuiset tuntevat.  

Kieliopillisuus on rajattu näkökulma kieleen: kielen käytön perusmotivaationa ei ainakaan 
ole se, että tuotamme kieliopillisesti oikeita lauseita vaan pikemminkin se, että voimme ilmaista 
itseämme ja ymmärtää muita. Erot kieliopillisuudessa voivat pahimmillaan hämärtää merkitystä, 
mutta usein ymmärrämme ilmaisuja suuristakin rakenteellisista vaihteluista huolimatta. Lapsen 
kielen käytön luovuus on inhimillisen kielen luonnolliseen kehittymiseen liittyvä ominaisuus. 
Tähän liittyvänä esimerkkinä voi tarkastella tilannetta, jossa poika meni puheterapeutille ärrä-
vian takia ja palatessaan kotiin kertoi äidilleen: “Mulla on kaikkikirjainvika”. Pojan ihmetys siitä, 
kuinka monenlaisiin asioihin terapeutti oli kiinnittänyt huomiota, sai hänet ilmaisemaan asian 
luovasti tietynlaisena yliyleistyksenä. 

Yhdenmukaisuus versus moninaisuus

Voi olla perusteltua jopa väittää, että aikuisille tyypillinen pyrkimys rakenteellisten säännön-
mukaisuuksien hallintaan ja merkitysten tarkkaan välittämiseen on hyvän vuorovaikutuksen 
kannalta usein arveluttavaa. Ensinnäkin kielen sääntöjen rajamailla liikkuva käyttö mahdollistaa 
moniulotteisen ja emotionaalisesti rikkaan ilmaisun, mikä on tyypillistä runoudelle. Merkitysten 
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tarkan välittämisen tavoite puolestaan on periaatteessa mielekäs useimmissa tilanteissa. Tähän 
tavoitteeseen pyrkivä toiminta saattaa kuitenkin unohduttaa sen, että merkityksien tulkintaa ei voi 
tyystin yhdenmukaistaa ihmisyhteisössä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kullakin yksilöllä 
on rikas kokemusmaailmansa, johon suhteutettuna tietyn sanan tai ilmaisun tulkinta ei voi olla 
täsmälleen sama kuin jollakin toisella ihmisellä. Vastaanvanlaisen ajatusketjun Lauri Hakulinen 
(1970) on esittänyt jo aikoinaan monitulkintaisuuksien olemassaoloon liittyen. Merkityssisältöjen 
tarkka ja yksitulkintainen kuvaaminen yksityiskohtaisilla määritelmillä tai loogisilla formalismeilla 
on siis epärealistinen tavoite. Maailmaa ja kieltä koskeva tietämys kertyy ihmisaivoihin oppimi-
sen ja kokemuksen myötä prosessina, joka on pitkälti tiedostamaton (vrt. esim. Evans 2003). 
Tässä prosessissa ihmisaivoihin syntyy luonteeltaan tilastollisia malleja, jotka sisältävät erilaisten 
muotojen ja sisältöjen välisiä monimutkaisia todennäköisyyssuhteita. Tällaisia oppivia malleja 
on simuloitu viime aikoina onnistuneesti tietokoneita hyväksikäyttäen (ks. esim. Honkela ym. 
1995, Manning ja Schütze 1999, Lagus ym. 2002, Solan ym. 2003, Raitio ym. 2004).

Puhujan ja kuulijan näkökulma

Jo 1940-luvun loppupuolella George Zipf (1949) kiinnitti huomiota kielen ilmentymien tiettyi-
hin säännönmukaisesti toistuviin ilmiöihin. Zipfin lain nimellä kutsutun periaatteen mukaan n:
nneksi käytetyimmän sanan käyttötiheys missä tahansa luonnollisessa kielessä on käänteisesti 
verrannollinen lukuun n. Oheisessa taulukossa on esitetty kolmen aineiston kaksikymmentä 
yleisintä sanaa. Vasemmanpuoleiset sarakkeet sisältävät tiedot sadutusmenetelmällä (Karlsson 
2003) kerätyistä aineistoista, jotka on jaettu 1–4-vuotiaiden kertomiin satuihin ja 5–6-vuotiai-
den kertomiin. Taulukon oikealla puolella on EU-parlamentissa vuosina 1995–2003 pidettyjen 
puheiden suomenkielisten käännösten 20 yleisintä sanaa. Taulukossa esitetyt luvut täsmäävät 
varsin hyvin edellä mainitun Zipfin lain periaatteen kanssa. 

Sija
Sana  

(1–4-v.)
Frekv.

Sana  
(�–�-v.)

Frekv.
Sana  

(EU-parl.)
Frekv.

1 ja 2 396 ja 7 135 ja 371 942
2 se 1 564 sitten 4 424 on 329 267
3 sitten 1 390 se 3 708 että 217 893
4 meni 821 oli 2 327 ei 93 249
5 oli 736 meni 1 629 euroopan 73 915
6 on 565 hän 1 540 se 69 292
7 tuli 560 ne 1 317 myös 63 065
8 ne 510 tuli 1 281 sen 52 613
9 sit 470 sen 990 ovat 49 483
10 ei 427 ei 929 arvoisa 48 198
11 sitte 415 kun 921 ole 47 862
12 sen 279 että 913 joka 46 281
13 hän 266 sit 871 sitä 41 004
14 kun 215 he 803 tämä 40 148
15 että 170 on 799 siitä 40 068
16 lähti 161 sitte 727 jotka 39 998
17 siellä 147 sanoi 628 puhemies 39 690
18 kerran 137 kerran 567 komission 37 133
19 äiti 136 lähti 540 mutta 34 491
20 pois 131 niin 518 tämän 31 198
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Zipf (1949) esitti selityksenä tällaiselle eri yhteyksissä havaittavalle jakaumalle, että se liittyy 
puhujan ja kuulijan näkökulman väliseen suhteeseen. Puhujan näkökulmasta pieni määrä mo-
nitulkintaisia ja yleiskäyttöisiä sanoja riittäisi: puhuja itse tietää, mitä hän sanalla tai ilmaisulla 
kullakin kertaa tarkoittaa, vaikka tarkoitus olisi joka kerta eri (ks. myös Manning ja Schütze 1999). 
Niinpä esimerkiksi lapsen itku tai lapsen käyttämä pienikin sanavarasto voi mahdollistaa rikkaan 
vuorovaikutuksen lapsen ja vanhemman välillä, koska kuulija voi päätellä asiayhteydestä ilmaisun 
merkityksen tai merkitystä yhdessä jaetun kokemushistorian kautta. Kuulijan näkökulmasta 
on puolestaan tarkoituksenmukaista, että käytössä on suuri joukko sanoja, joilla kullakin on 
oma, mahdollisimman tarkasti tiedossa oleva merkityksensä. Niinpä sanojen yleisyysjakauman 
loppupäässä on tyypillisesti suuri joukko sanoja, joita on käytetty vain kerran tai muutamia 
kertoja. Sadutusaineistossa kertaalleen esiintyneitä sanoja 5–6-vuotiaiden kertomuksissa oli tar-
kastellussa aineistossa noin 8400. Monet näistä sanoista ovat tavallisia sanoja tai sananmuotoja, 
jotka sattuvat esiintymään harvoin (kuten “ankkaa”, “ehdotti” tai “elämä”). Toisaalta joukossa 
on luovia yksilöllisiä ilmaisuja kuten “avaruusvirtahepo”, “isoveikkakarhu”, “isovelikukkainen”, 
“juustoplaneetalle”, “luurankomerirosvot”, “tyttölohikäärme”, “ työporsas”, “univaltakuntaan” ja 
“vauvaperhosia”. Vastaavasti 1-4-vuotiaiden kertomuksissa kerran esiintyneitä sananmuotoja 
olivat esimerkiksi “ajatuspilvi”, “dublokauppaan”, “hirviöpää”, “hovineitonoidat”, “hurjahangan”, 
“jäänmurtajakoira”, “kimppupeikko”, “kirnauskis”, “laivailemassa”, “noitanurmikko”, “pikkuvau-
vajättiläinen”, “turvikset” ja “äitiroistoa”.

Tekstikorpuksiin perustuvissa analyyseissä on otettava huomioon se, että aineiston sisältöön 
vaikuttaa selvästi se, miten aineisto on kerätty ja minkälaisista lähteistä. Edellä esitetyn taulukon 
20 yleisimmän sanan joukosta näkyy selvästi se, että sadutusaineisto on kertomusmuotoista (vrt. 
esim. sanat “sitten”, “sitte”, “sit”, “meni”, “tuli” ja “lähti” sekä “kun”-sanan yleisyys). EU-parla-
mentin puheenvuoroissa puolestaan tietysti käytetään usein sanoja “Euroopan” ja “komission”. 
Aineiston tekstilaji näkyy myös siinä, että puhuttelusanat “arvoisa” ja “puhemies” ovat korkeassa 
yleisyysjärjestyksessä. 

Sadutusaineistossa esiintyvien sanojen välisten suhteiden tarkempaa analyysia perustuen 
siihen, millaisia lauseyhteyksissä sanat esiintyvät, ovat tehneet Klami (2005) ja Klami ja Lagus 
(2006). 

Johtopäätöksiä

Lasten ja aikuisten kielen erojen tarkastelu voi tuoda esille monenlaisia mielenkiintoisia havaintoja 
ja hypoteeseja kielen oppimisesta ja mielen kehityksestä. Tässä kirjoituksessa on tuotu muun mu-
assa esille se, että lasten ja nuorten kielen oppimista ei ole syytä pelkästään tarkastella prosessina, 
jossa he omaksuvat edeltävien sukupolvien käytännöt sellaisenaan vaan luovat uutta. Tämä luova 
prosessi voi esimerkiksi tarkoituksenmukaisella tavalla kyseenalaistaa kulloisiakin käsityksiä ja 
ajatuksia todellisuuden rakenteista sekä kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta. 

Erityisen tärkeänä pidän sen tiedostamista, että pieni lapsi kokee maailmaa ja oppii siitä jo 
paljon ennen kuin pystyy ilmaisemaan itseään aikuismaisesti väitelauseiden tasolla (ks. esim. Ruu-
suvirta ym. 2004). Merkityksien tulkinnan pohjana eivät ole kielellisten ilmaisujen pintamuodot 
ja niiden hallinta vaan maailmaa koskeva pitkäaikainen ja eri aisteihin perustuva kokemus. Tässä 
kokemuksessa mukana olevat hahmot ja säännönmukaisuudet kiteytyvät kehittyvässä mielessä 
erillisiksi saarekkeiksi ja asioiden välisiksi suhteiksi vaihe vaiheelta. Näyttää vahvasti siltä, että 
siihen, millaiseksi mielen perusrakenteet kehittyvät, vaikuttaa olennaisesti nimenomaan varhainen 
kokemus maailmasta (ks. esim. Fletcher 1996, Huttenlocher 1991, Lieberman ja Zeanah 1995). Sen 
takia lapsiin on suhtauduttava kokevina ja ymmärtävinä yksilöinä siitä riippumatta, kuinka paljon 
he ovat ehtineet oppia sitä kieltä, jota me aikuiset käytämme. Tässä empaattisen näkökulman 
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omaksumisessa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä viime vuosikymmeninä, mutta silti 
pidän edelleen tärkeänä korostaa sitä, kuinka merkittävä vaihe esimerkiksi lapsen ensimmäinen 
vuosi on sekä kielellisen että erityisesti tunne-elämän kehityksen kannalta.
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